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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

 Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah 

pernah dilkakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, menghindari 

penilitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian 

yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka 

perlu dilkakukan riview terhadap kajian yang pernah ada. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang setema dengan penelitian yang dikaji oleh  penulis 

mengenai usaha gula merah dalam meningatkan ekonomi masyarakat  di Desa 

Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana. Diantaranya adalah: 

1. Abd. Kadir (2020), dengan skripsi yang berjudul “Analisis Nilai Manfaat 

Ekonomi Aren (Arenga Pinnata Merr) pada Hutan Lindung di Kecamatan 

lalabata Kabupaten Soppeng”. Persamaan dalam penelitian diatas dengan 

penulis adalah menggunakan jenis data yang sama yaitu data primer dan data 

sekunder., meneliti gula merah aren. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis nilai manfaat 

ekonomi aren (Arenga Pinnata Merr) pada hutan lindung sedangkan penelitian 

yang akan dilkakukan oleh peneliti adalah bagaimana usaha gula merah dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat, selanjutnya perbedaan tempat dan waktu 

penelitian. 

2. Asrang (2020), dengan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Produksi 

Gula Merah Terhadap peningkatan Pendapatan Pengrajin Gula Merah di 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Persamaan dalam penelitian 
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ini dengan penulis adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau 

penelitian lapangan. sedangkan perbedaannya yaitu mengenai waktu dan 

tempat, penellitian ini terfokus dengan pengaruh tingkat produksi gula merah 

sedangkan penelitian yang saya fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. 

3. Meliana (2019), dengan skripsi yang berjudul “ Strategi Pemasaran Usaha 

Kecil Menengah Gula Merah Aren di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu 

Utara”. Persamaan dalam penelitian diatas dengan penulis adalah 

menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian deskriptif kualitatif. 

Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah perbedaan waktu dan tempat penelitian, tujuan penelitian 

diatas untuk mengetahui strategi pemasaran UKM  gula merah aren sedangkan 

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui 

peningkatan perekonomian masyarakat. 

4. Lili Purnama Sari (2019), dengan skipsi yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Usaha Gula Merah Nira Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa 

Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai). Persamaan 

dalam penelitian diatas dengan penulis adalah  bertujuan untuk megetahui 

tingkat pendapatan. Adapun perbedaannya, penelitian diatas menggunakan 

metode analisis kuatitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan analisis kualitatif, perbedaan tempat waktu penelitian, 

pengolahan gula merah nira kelapa sawit dan gula merah aren. 

5. Nanis Aprilia Sari (2019), dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Jual Beli Gula Aren yang Bahan Bakunya bukan dari Air Nira 

Aren Asli”. Persamaan dalam penelitian diatas dengan penulis adalah  meneliti 
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gula aren, menggunakanmetode pengumpulan data yang sama, sumber data 

yang sama yaitu primer dan sekunder,menggunakan analisis kualitatif. 

Adapaun perbedaanya, penelitian diatas fokus pada Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Jual Beli Gula Aren sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

fokus pada usaha gula aren dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, serta 

perbedaan tempat dan waktu penelitian. 

6. Umar (2019) dari skripsi yang berjudul “Analisis Pendapatan dan Kelayakan 

Usaha Gula Aren Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten 

Sinjai”. Persamaan dalam penelitian diatas dengan penulis adalah  Jenis dan 

sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, membahas 

tentang gula aren. Adapun perbedaanya, penelitian diatas fokus terhadap 

kelayakan dan pendapatan usaha gula aren dan  menggunakan teknik analisis 

kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus terhadap 

peningkatan gula aren terhadap perekonomian dan teknis analisis yang 

digunakan adalah analisis kualitatif. 

7. Penelitian ini dikutip dari jurnal Yangwan Sorongan, Johnuy Lumolos, dan 

Fanley Pangemanan (2019) yang berjudul “Peranan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Aren di 

Kecamatan Kumelembuai”. Persamaan dalam penelitian diatas dengan penulis 

adalah Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau penelitian kualitatif. 

Adapun perbedaannya, waktu dan tempat penelitian berbeda, penelitian diatas 

terfokus pada Peranan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani 

Aren sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu terfokus pada usaha 

gula merah dalam peningkatan perekonomian. 
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8. Rosanna Lubis (2017) dengan skripsi yang berjudul “ Analisis Strategi 

Pemasaran Usaha Gula Aren (Studi Kasus Desa Ranjo Batu Kecamatan 

Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)”. Persamaan dalam penelitian 

diatas dengan penulis adalah menganalisis gula aren. Adapun perbedaannya, 

peneliti diatas bertujuan  untuk mengetahui bagaimana analisis strategi 

pemasaran gula aren sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

bertujuan untuk mengetahui apakah dengan usaha gula merah dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat.  

9. Penelitian ini dikutip dari Jurnal Agroscience oleh Robby Falentino, SP,.MM. 

dan Epi Hipni Baroya, SP. (2016). yang berjudul “Strategi Pengembangan 

Gula Aren Kelompok Tani Sukaresik Desa Cikangkareng Kecamatan 

Cibinong Kabupaten Cianjur”. Persamaan dalam penelitian diatas dengan 

penulis adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. adapun 

perbedaanya, penelitian diatas terfokus pada Strategi Pengembangan Gula 

Aren Kelompok Tani sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 

terfokus pada trategi pemasaran dan peningktakan perekonomian masyarakat. 

10. Siti Maemonah (2015) dengan skripsi yang berjudul “ Strategi Pengembangan 

Industri Kecil Gula Aren di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal”. 

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penulis adalah menggunakan 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, 

dokumentasi, angket dan kuesioner. Adapun perbedaanya adalah tahun 

penelitian yang berbeda, waktu dan tempat penelitian berbeda. 
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Tabel 1. Tabel Kajian Relevan 

No Judul Variabel I Variaabel II Teori Metode 

Penelitin 

1 Analisis Nilai 

Manfaat 

Ekonomi Aren 

(Arenga Pinnata 

Merr) pada 

Hutan Lindung 

di Kecamatan 

lalabata 

Kabupaten 

Soppeng 

Analisis 

Aren 

Nilai Manfaat 

Ekonomi 

- Nilai Ekonomi 

- Pemanfaatan 

Ekonomi 

 

Kualitatif 

2 Pengaruh 

Tingkat 

Produksi Gula 

Merah Terhadap 

peningkatan 

Pendapatan 

Pengrajin Gula 

Merah di 

Kecamatan 

Ujung Loe 

Kabupaten 

Bulukumba 

Tingkat 

Produksi 

Peningkatan 

Pendapatan 

- Gula merah 

Kelapa 

- Pendapatan 

Kualitatif 

 

3 

 

Strategi 

Pemasaran 

Usaha Kecil 

Menengah Gula 

Merah Aren di 

Kecamatan 

Malangke 

Kabupaten 

Luwu Utara 

Usaha Kecil 

Menengah 

Gula Merah 

Strategi 

Pemasaran 

- Strategi 

Pemasaran 

- Strategi 

Pemasaran 

dalam Islam 

- Usaha Kecil 

MEnengah 

Kualitatif 

4 Strategi 

Pengembangan 

Usaha Gula 

Merah Nira 

Kelapa Sawit 

(Studi Kasus: 

Desa Melati II 

Kecamatan 

Perbaungan 

Kabupaten 

Serdang 

Begadai) 

Usaha Gula 

Merah 

Strategi 

Pengembangan 

Usaha 

- Agroindustri 

- Biaya 

Produksi 

- Penerimaan 

- Pendapatan 

- Kelayakan 

Usaha 

Metode 

Studi 

Kasus 

(case 

study) 
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5 Tinjauan Hukum 

Islam Tentang 

Jual Beli Gula 

Aren yang 

Bahan Bakunya 

bukan dari Air 

Nira Aren Asli 

Gula Aren Tinjauan 

Hukum Islam 

Jual Beli 

- dasar Hukum 

Jual Beli 

- Rukun dan 

Syarat Jual 

Beli 

- macam-

macam Jual 

Beli 

- jual beli yang 

dilarang dlam 

islam 

metode 

deskriptif 

kualitatif 

6 Analisis 

Pendapatan dan 

Kelayakan 

Usaha Gula 

Aren Desa 

Gantarang 

Kecamatan 

Sinjai Tengah 

Kabupaten 

Sinjai 

Usaha Gula 

Aren 

Analisis 

Pendapatan 

kelayakan 

Usaha 

- Faktor 

Produksi 

- Biaya 

Produksi 

- Penerimaan 

dan 

Pendapatan 

- Analisis 

Kelayakan 

Usaha 

Kualitatif 

7 Peranan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Minahasa 

Selatan dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Petani Aren di 

Kecamatan 

Kumelembuai 

Peranan 

Pemerintah 

terhadap 

petani aren 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Petani Aren 

- Konsep 

Pemerintahan 

Daerah 

- Konsep 

Kesejahteraan 

 

Kualitatif 

8 Analisis Strategi 

Pemasaran 

Usaha Gula 

Aren (Studi 

Kasus Desa 

Ranjo Batu 

Kecamatan 

Muara Sipongi 

Kabupaten 

Mandailing 

Natal) 

Usaha Gula 

Aren 

Analisis 

Strategi 

Pemasaran 

- Internal Factor 

Evalution 

- Eksternal 

Factor 

Evalution 

Kualitatif 

9 Strategi 

Pengembangan 

Gula Aren 

Kelompok Tani 

Sukaresik Desa 

Cikangkareng 

Gula Aren Strategi 

Pengembangan 

Gula Aren 

- Peran Industri 

Rumah Tangga 

dalam 

Pembangunan 

wilayah 

- Strategi 

Kualitatif 
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Kecamatan 

Cibinong 

Kabupaten 

Cianjur 

Pemasaran 

- Bauran 

PEmasaran 

- Analisis 

SWOT 

- Pengolahan 

Gula Aren 

- Manfaat 

Produksi Gula 

Aren 

10 Strategi 

Pengembangan 

Industri Kecil 

Gula Aren di 

Kecamatan 

Limbangan 

Kabupaten 

Kendal 

Indutri 

Kecil Gula 

Aren 

Strategi 

Pengembangan 

- Industri Kecil 

- Faktor yang 

mempengaruhi 

industri 

- perkembangan 

Industri 

- teori fungsi 

produksi 

Analisis 

Deskripti

f 

11 Usaha gula 

merah dalam 

meningkatkan 

ekonomi 

masyarakat di 

Desa Leboea 

Kecamatan 

Poleang Tengah 

Kabupaten 

Bombana 

Usaha Gula 

Merah 

Meningkatkan 

Ekonomi 

Masyarakat 

- Pendapatan 

Perkapita 

- Peningkatan 

Ekonomi 

Kualitatif 

Sumber: Diolah Dilapangan 

 

Setelah melakukan pemetaan (Mapping) variabel, teori, dan metode, pada 

penelitian relevan diatas maka posisi peneltian saya terletak pada variabel 

peningkatan ekonomi. Karena penelitian yang berkaitan dengan gula merah hanya 

mengangkat manfaat perekonomian oleh Abd. Kadir (2020), Pengaruh Tingkat 

Produksi Gula Merah Terhadap peningkatan Pendapatan oleh Asrang (2020), 

strategi pemasaran oleh Meliana (2019), Strategi Pemasaran oleh Rosanna Lubis 

(2017), Pengembangan oleh Lili Purnama Sari (2019), Robby Falentino, SP,.MM 

(2016), Siti Maemonah (2015), pendapatan  oleh Umar (2019), dan meningkatkan 
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kesejahteraan oleh Yangwan Sorogan (2019). Dari semua variabel tersebut belum 

ada penelitian yang fokus terhadap peningkatan perekonomian. Maka dari itu 

peneliti akan melakukan riset mengenai usaha gula merah dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat di Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten 

Bombana. 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Usaha 

1. Pengertian Usaha 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan 

mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; 

Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. 

Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung 

(Muhadjir Effendy, 2016). Usaha adalag upaya manusia untuk melakukan sesuatu 

guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (Wasis, 

2008). Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, 

usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang 

perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan 

memperoleh keuntungan atau laba. 

2. Tujuan Usaha 

Adapun tujuan usaha sebagai berikut: 

a) Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

Islam menyuruh umatnya  agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, 

kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam memenuhi kebutuhan hidup 

bagi setiap muslim itu ibadah. Didalam diri manusia ada dua unsur yaitu 
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fisik dan psikis. Unsur fisik yaitu membutuhkan makanan yang cukup 

seangakn psikis seperti kebutuhan dalam pengakuan, dan kesempatan 

untuk berekspresi, memiliki rasa aman dan tenang (Irham Haidar, 2017).  

Segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena ekonomi 

dibutuhkan dalam hidup untuk kebutuhan keseharian. Usaha menyangkut 

perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan, dan usaha untuk mencapai 

semua keinginan dengan seoptimal mungkin sesuai kemampuan yang 

dimiliki. Dan usaha yang dilakukan dengan konsisten secara terus-

menerus akan membuahkan hasil yang baik dan bagus. 

b) Untuk Berusaha dan Bekerja 

Setiap manusia harus berusaha dan bekerja agar hasilnya dapat 

dimanfaatkan, berusaha dan bekerja juga sebagai salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam mensyariatkan manusia 

untuk berusaha dan bekerja dalam bidangnya masing-masing (Muh Said 

HM 2008).  

c) Untuk Memenuhi Kebutuhan Sosial 

Dalam kebutuhan manusia saat ini belum cukup dari berbagai macam 

kebutuhan fisik. Kebutuhan sosial dapat dilihat dari masyarakat yaitu 

hubungan manusia dan proses timbul dari hubungan manusia didalam 

masyarakat (Harisun Hakim, 2016). 

d) Agar Memiliki Jiwa Kepemimpinan 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 

Tetapi hidup berkelompok juga harus bisa menghargai dan menghormati. 

Maka dari itu harus bisa mengelola kehidupan dengan baik, untuk itu 
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membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa 

pemimpin. Pemimpin diartikan sebagai orang yang dapat 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol dan bertanggungjawab 

atas semuanya. agar semua pekerjaan yang dapat dikoordinasikan demi 

mencapai tujuan (Asep Solikin, 2017). 

3. Jenis-jenis Usaha 

Pada Bab 1 pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan 

menengah adalah: 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlag kekayaan bersih 
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atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa usaha mikro, 

kecil, maupun menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. 

Usaha gula merah merupakan usaha mikro dengan skala produksi rumah 

tangga. Sebagian besar pengusaha gula merah menjadikan usaha gula merah 

sebagai usaha sampingan disamping memiliki usaha lain seperti usaha tani dan 

usaha kecil lainnya. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembuatan 

gula merah utntuk mendapatkan jenis gula yang berkualitas. Adapun faktor yang 

terpenting meliputi proses persiapan dan penyadapan nira, penanganan nira 

sebelum pengolahan, proses pengolahan, dan penanganan akhir dari gula merah 

yang dihasilkan (Lutony, 1993). 

Prinsip dari pembuatan gula merah yaitu dengan menguapkan kadar air 

bahan baku sehingga mencapai kadar air optomim pada pembuatan gula merah. 

Penguapan air pada pembuatan gula merah dapat dilkakukan dengan cara 

memanaskan bahan baku dalam wadah terbua sampai mencapai kekentalan 

tertentu sehingga gula dapat dicetak. Mutu gula merah dapat ditentukan 

bedasarkan warna, bentuk, dan kekerasan. Gula merah mempunyai tekstur yang 

kompak, tidak terlalu keras sehingga mudah dipatahkan. Gula merah memiliki 

rasa manis dengan sedikit asam yang disebabkan karena adanya kandungan asam-

asam organik didalamya. Kandungan asam organik inilah yang menyebabkan gula 

merah mempunyai aroma yang khas. Sedangkan untuk rasa manis karena adanya 
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kandungan beberapa jenis gula seperti sukrosa, fruktosa, glukosa, dan maltose 

(Nurlela, 2002). 

2.2.2 Produksi 

1. Pengertian Produksi 

Produksi adalah segala kegiatan untuk menambah guna pada barang atau 

dapat diartikan sebagai bahan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang 

ditujukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan orang lain melalui pertukaran 

dan perdagangan. Produksi merupakan sesuatu yang diperoleh sebagai akibat 

bekerjanya faktor produksi secara sekaligus yaitu tanah, modal, tenaga kerja dan 

manajemen (Mubyarto, 1994). 

Produksi yaitu menciptakan atau menambah faedah, bentuk, waktu, dan 

tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia. Secara umum produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau 

proses yang mentransformasikan masukan menjadi hasil keluaran (Assuari, 2004). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi 

Kegiatan produksi erat kaitannya dengan faktor-faktor produksi, sehingga 

bagi seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan harus diperhatikan hal ini 

dengan serius, dimana faktor-faktor inilah nantinya yang diolah dalam suatu 

proses untuk menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Adapun faktor-faktor 

produksi tersebut adalah tenaga kerja, modal, skill, bahan baku serta peralatan dan 

mesin. (Assuari, 2004). 

3. Biaya Produksi 

  Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang, yang telag terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 
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tyjuan tertentu (Mulyadi, 2001). Biaya merupakan pengeluaran modal yang 

digunakan untuk mrnghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Scwiedland 

dalam Bambang Riyanto (2011) berpendapat bahwa modal adalah baik 

merupakan uang maupun bentuk barang yang digunakan dalam perusahaan.  

  Berdasarakan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang di 

maksud dengan biaya atau modal adalah semua pengorbanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sebuah perusahaan untuk suatu proses produksi yang dikeluarkan 

berupa uang sesaui dengan harga pasar yang sedang berlaku baik yang sudah 

terjadi maupun yang akan terjadi. 

Produksi merupakan segala sesuatu untuk menambah guna pada barang 

atau dapat diartikan sebagai bahan kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang 

ditujukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan orang lain melalui pertukaran 

dan perdagangan. Produksi merupakan sesuatu yang diperoleh sebagai akibat 

bekerjanya  faktor produksi (input) secara sekaligus yaitu tanah, modal, tenaga 

kerja dam manajemen (Mubyarto, 1994). Proses produksi adalah kegiatan yang 

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), tercakup semua 

aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatatan-

kegiatan lain yang mendukung atau menunjang usaha untuk menghasilkan produk 

tersebut yang berupa barang-barang atau jasa (Sofjan Assuari, 2008). 

Berdasarkan definisi diatas dapat diarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan 

produksi suatu barang atau jasa,dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk 

baik itu berupa barang ataupun jasa. 
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Perilaku biaya dapat dikatakan sebagai hubungan antara total biaya dengan 

perubahan volume kegiatan (Mulyadi, 2009). Sedangkan menurut Garrison (2006) 

perilaku biaya adalah baiaya yang akan bereaksi atau berubah dengan adanya 

perubahan tingkat aktivitas. Tiga klasifikasi yang paling umum dari perilkau biaya 

adalah sebagai berikut: 

1) Biaya Variabel 

Biaya Variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan (Mulyadi, 2009). Sedangkan menurut Garisson 

(2006) biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proposional 

terhadap perubahan tingkat aktivitas. 

 

2) Biaya Tetap 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam voume kegiatan tertentu 

(Mulyadi, 2009). Sedangkan menurut Carter (2009) biaya tetap adalah biaya 

yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat dan menurun. 

3) Biaya Semivariabel 

Menurut Mulyadi (2009) biaya semivariabel adalah biaya yang memiliki unsur 

tetap dan variabel didalamnnya. Sedangan menurut Garisson (2006) biaya 

semivariabel adalah yang memperlihatkan baik katakteristik-karakteristik dari 

biaya tetap maupun biaya variabel. 

Menurut Soekartawi (2016) untuk megetahui total biaya, penerimaan, serta 

pendapatan dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

a)  Untuk menghitung total biaya 

 TC = FC + VC 
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Keterangan:  

TC = Total Biaya 

FC = Biaya Tetap 

VC = Biaya Variabel 

b)  Untuk mengetahui penerimaan (pendapatan kotor)  

 

Keterangan: 

TR = Total Penerimaan 

  Y = Produksi  

  P = Harga 

c)  Untuk mengetahui Pendapatan 

 

Keterangan: 

Pd = Pendapatan Usaha 

TR = Total Penerimaan 

TC = Total Biaya 

2.2.3 Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

  Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau 

rumah tangga dari bekerja. Jenis masyarakat bermacam-macam seperti bertani, 

nelayan, beternak, buruh serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah 

atau swasta ( Nazir, 2010 ). Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang 

diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka 

waktu tertentu.  

TR = Y.P 

Pd = TR - TC 



 

21 
 

  Kesimpualan dari pengertian diatas bahwa pendapatan adalah suatu hasil 

yang diterima seseorang atau rumah tangga dari usaha atau hasil kerja yang 

berupa uang maupun barang yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

  Pada hakikatnya pendapatan yang diterima oleh sesorang maupun badan 

usaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, tingkat pendidikan dan 

pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman 

seseorang maka makin tinggi pula pendapatannya. Kemudian juga tingkat 

pendapatan sangat dipengaruhi oleh biaya, modal, tenaga kerja, tanggungan 

keluarga, jenis produk yang dihasilkan, dan faktor lainnya. Pada umumnya 

masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut (Nazir, 2010) 

3. Pendapatan Per Kapita 

 

1) Pengertian Pendapatan Per Kapita 

Pendapatan  merupakan selisih antara penerimaan dengan semua biaya 

atau total biaya produksi Pendapatan total usaha tani  adalah selisih penerimaan 

total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam proses produksi, dimana semua 

input yang dimiliki keluarga dihitung sebagai biaya produksi (Sukirno, 2002).  

Menurut Boediono (2002), pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

a. Jumlah faktor-faktor peroduksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-

hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan  dipasar faktor produksi. 
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c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. 

Pendapatan per kapita menurut (Sukirno, 2004) mengatakan bahwa 

pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode 

tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita dihitung berdasarkan 

pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering 

digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara 

maupun daerah. 

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di 

suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan 

nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per 

kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang 

tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. 

Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu 

dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan per 

kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat 

pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan per kapitanya semakin 

makmur negara tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam 

menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah pendapatan domestic 

bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB).  

2) Manfaat Pendapatan Per Kapita 

 

Manfaat  pendapatan per kapita adalah sebagai berikut: 

a. Untuk melihat  tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara 

dari tahun ketahun. Dengan pendapatan per kapita yang meningkat maka 

kesejahteraan masyarakat akan meningkat. 
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b. Sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari 

pendapatan per kapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat 

kesejahteraan tiap negara. 

c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara 

lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, 

dapat disimpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah, sedang, 

atau tinggi. 

d. Sebagai data untuk mengambil kebijakan dibidang ekonomi. Pendapatan per 

kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah 

dibidang ekonomi. 

3) Faktor  yang Mempengaruhi Pendapatan Per Kapita 

Menurut Rasyidi (2010), Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 

per kapita adalah sebagai berikut: 

a. Permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan 

hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa 

sesuai dengan tingkat haga. Permintaan agregat adalah seluruh badan atau jasa 

yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada tingkat harga, sedangkan 

penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran 

barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam 

tingkat harga. 

b. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk 

memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam satu 

tahun. Sedangkan tabungan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan 

untuk konsumsi. 
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c. Investasi. pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting 

pengeluaran agregat 

4) Teori yang Berkaitan dengan Pendapatan Per Kapita 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 

jangka panjang (Boediono, 1998). Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat 

diukur dengan pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan 

gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat 

dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi 

antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita 

sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. 

Menurut Todaro (1997), PDRB per kapita disuatu daerah mencerminkan 

rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya 

terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan 

salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari salah satu indikasi 

kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan masyarakat 

didaerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kemampuan 

pendapatan, akan tetapi juga berhubungan dengan pemerataan pendapatan disuatu 

daerah. BPS (2012) menjelaskan bahwa dengan membagi PDRB dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun yang tinggal disuatu wilayah makan akan diperoleh 

angka PDRB per kapita. 

2.2.4 Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan pandangan bisnis secara keseluruhan, sebagai 

usaha-usaha integrasi untuk menyamakan pembeli dan kebutuhannya serta untuk 
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promosi, menyalurkan produk atau servis untuk mengisi kebutuhan tersebut 

(Ferno, 1992). 

2. Tujuan pemasaran 

Tujuan dari pemasaran cukup sederhana yaitu menambah peluang bisnis. 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Dari pengaruh berbagai faktor 

tersebut, masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan 

keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukaran produk yang 

memiliki nilai komoditas (Rangkuti, 2009). 

3. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang mensyeluruh, 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberika panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu 

perusahaan (Assauri, 2007). Sebelum strategi pemasaran dipakai dalam suatu 

perusahaan, harus dilihat dulu kondisi pasar sekaligus menilai posisi pasar 

tersebut, hal itu bertujuan supaya dapat ditentukan kegiatan pemasaran apa yang 

pas untuk diterapkan dipasar tersebut. Ketika semua hal sudah dilakukan dengan 

baik, strategi pemasaran dikatakan sukses atau berhasil itu dilihat dari tercapainya 

sebuah tingkat kepuasan yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Artinya, tujuan 

dari sasaran pemasaran suatu produk yang dikehendaki mengarah pada kepuasan 

konsumen. Dalam hal ini banyak perusahaan pada kepuasan konsumen. Dalam hal 

ini banyak perusahaan yang terus mengembangkan strategi pemasaran terbaik 

mereka agar terus mampu bersaing di pasar dunia. 
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Sudah kita ketahui bersama bahwa bidang pemasaran memiliki peranan 

penting dalam sebuah usaha. Semakin luas pemasaran yang dilakukan menjadi 

dikenal oleh masyarakat  dan akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh 

suatu usaha. Mitra dari segi pemasaran masih sangat bergantung hanya kepada 

pedagang besar atau pengepul. padahal permintaan akan gula aren sangat tinggi 

baik dalam negeri maupun ekspor. Berdasarkan data Agronet (2017), permintaan 

gula aren sebanyak 40 ton per hari. belum dapat dipenuhi oleh Indonesia.  

Lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran gula aren dari 

pengrajin sampai ke tangan konsumen akhir adalah pedagang pengumpul dan 

pedagang pengecer. Pada saluran pemasaran gula merah yang pertama melibatkan 

pedagang pengecer. Saluran pemasaran yang kedua melibatkan pedagang 

pengumpul dan pedagang pengecer hingga ke tangan konsumen. 

Gula Merah merupakan komoditas strategi dalam perekonomian Indonesia 

karena tergolong dalam kelompok bahan pokok untuk dikonsumsi sehari-hari 

(Priyono dalam Refriansyah, 2011). 

2.2.5 Peningkatan Ekonomi 

1. Pengertian Peningkatan ekonomi 

Peningkatan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri 

sendiri untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan 

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan 

oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis 

terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2006). 
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Menurut Sukirno (2011) “Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan 

suatu perekonomian dari suatu priode ke priode lainnya. Kemampuan suatu 

negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Karena pada 

dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilnya output, maka proses ini pada gilirannya akan 

menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimilki oleh 

masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan 

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. 

2. Upaya dalam Meningkatkan Ekonomi 

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan 

pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumber 

daya pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat timgkat bawah 

untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat bisa 

mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya 

(Gunawan, 1998). 

Ada bebrapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam 

merealisasikan atau mengembangkan ekonpmi masyarakat agar tujuan tersebut 

terlaksana dengan baik, yaitu: 

1) Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, 

usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan 

pengembangan usahanya. 
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2) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut 

melalui program pendamping. 

3) Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada 

saat mengembangkan usaha. 

4) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses 

pembinaan, baik pembinaan terhadap pemodalan, SDM, pasar, 

informasi pasar, maupun penerapan teknologi (Zulkarnain, 2003). 

Nilai ekonomis yang dimiliki oleh produk-produk yang dihasilkan 

tanaman aren sangat dibutuhkan oleh pasar internasional sehingga mampu 

meningkatkan nilai ekspor yang berdampak pada peningkatan perekonomian 

nasional. Produk yang yang paling besar nilai ekonomisnya adalah gula arena tau 

agribisnis gula aren (Burhanuddin, 2005). 

Usaha gula merah memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena hampir 

semua bagiannya dapat memberikan keuntungan finansial. Buahnya dapat dibuat 

kolang-kaling yang di gemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Daunnya dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan dan bisa juga di buat 

atap sedangkan akarnya dapat dibuat obat-obatan. Dari pohon aren dapat 

diperoleh ijuk dan lidi yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu batang pohon aren 

yang masih mudah sagunya dapat diambil. Sedang pada batang pohon yang sudah 

tua dapat dijadikan bahan furnitur. Namun dari semua produk aren yang berasal 

dari bunga jantan sebagai bahan untuk produksi gula aren yaitu yang paling besar 

nilai ekonomisnya. (Agus Dwi Atmoko, 2017). 
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2.2.6 Ekonomi dalam Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan 

yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumberdaya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu 

pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku 

makso ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan 

lingkungan ( Umer Chapra, 1999). 

Peningkatan ekonomi dalam perfektif Islam tentu saja tidak terlepas dari 

praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai islam, seperti 

prilaku riba, monopoli, korupsi, dan tindakan malpraktek lainnya. Ekonomi Islam 

merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran 

Islam. Sedangkan secara luas ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang 

mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empiris, baik dalam 

aspek produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah dengan tujuan untuk mencapai 

kebahagiaan duniawi dan ukhrawi ( Munrokhim Misanam, 2008). 

Dari pengertian diatas dapat diarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam 

menerapkan suatu perilaku individu dalam kegiatan ekonominya harus sesuai 

dengan syariat Islam dan tuntunan yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan 

dan menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan 

ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini 
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dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa kepada peluang 

dan pemerataan ekonomi yang lebih besar ( Syed Nawab Haidar Naqvi, 2003).  

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang 

terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Abdul Hasan Muhammad Sadeq, 1991). 

Dalam kajian ekonomi islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi 

perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi islam klasik. pembahasan 

ini diantaranya diangkat dari firman Allah SWT. Q.S Hud ayat 61: 

 

 

   

Terjemahnya: dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu 

mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 

Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)." 

 

Maksud dari surah diatas adalah manusia dijadikan penghuni dunia untuk 

menguasai dan memakmurkan dunia 

2. Produksi dalam Islam 

1) Pengertian Produksi dalam islam 

Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat merasakan kesenangan tanpa 

bantuan orang lain bersamanya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan sendiri 

ditentukan konsep Mashlahah yang pada dasarnya harus diuji kehalalannya. 

Kemaslahatan manusia dalam hidup terdiri dari beberapa hal yang bersifat 

dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Manusia merupakan kesatuan dua unsur 

pokok yang tidak dapat dipisahan yaitu jasmani dan rohani. Manusia untuk 
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mempertahankan hidup membutuhkan makan, minum, pakaian, dan perlindungan, 

(Zaki Fuad Chalil, 2009). Sehingga manusia diwajibkan untuk memproduksi dan 

bekerja agar kebutuhan akan dua unsur pokok terpenuhi. 

Bekerja merupakan bagian dari ibadah  jika seseorang atau pekerja 

bersikap konsisten terhadap aturan Allah SWT serta niat yang suci. Karena pada 

dasarnya masnusia diciptakan dengan tabiat yang terikat dengan kebutuhan 

makan, pakaian, tempat tinggal, dan keturunan. Sehingga untuk memenuhi tabiat 

manusia tersebut dianjurkan semua umat muslim untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan kemanfaatan barang melalui produksi. 

Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktekkan dengan bekerja. Bekerja 

dibutuhkan bukan hanya sekali waktu, tetapi secara terus menerus. Bekerja 

dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mecapai karunia, 

(Yusuf Qardhawi, 1997). 

Bekerja didalam islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. 

Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain 

sedangkan ia mampu dan memiliki kemapuan untuk bekerja. Dengan bekerja 

setiap orang atau undividu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya ataupun keluarganya. Hal ini merupakan keutamaan yang dihargai oleh 

Allah SWT. Sementara itu, tidak ada jalan untuk mendapatkan harta secara 

syariah kecuali dengan berproduksi atau bekerja, (Lukman Hakim, 2012). 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan produksi dalam pefektif Islam 

adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. 

Efesiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi 

sesuai syariah Islam. Pinsip-prinsip produksi dianataranya seperi meningkatkan 
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kesejahteraan, serta meninggikan derajat manusia. Didunia ini mereka dijamin 

akan mendapatkan rezeki yang baik dan halal, dan mereka tidak perlu meghadapi 

kehidupan akhirat jika telah banyak berbuat kebaikan didunia, (Jafril Khalil, 

2010). Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini: 

 

 

Terjemahnya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9]: 105) 

Berproduksi dalam islam merupakan ibadah, sebagai seorang muslim 

berproduksi sama artinya mengaktualisasikan keberadaan hidayah Allah SWT 

yang telah diberikan kepada manusia. Dalam hal produksi pengusaha Muslim 

harus meghindarkan praktik yang mengandung unsur rijsun=haram, riba, pasar 

gelap, dan spekulasi=perbuatan yang tidak baik. Agara bisnia atau usaha tersebut 

tidak melanggar hukum Allah SWT serta jauh labih penting adalah agar bisnis 

tersebut emproleh berkah dah ridha dari Allah SWT, (Ali Hasan, 2009). Tujuan 

dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan mashlahah yang optimum 

bagi konsumen ataupun bagi manusia. 

2) Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam 

pada umumnya nilai-nilai Islam termasuk dalam bodang Ekonomi ada 

empat prinsip (M.Quraish Shihab, 1998), yaitu: 

a. Tauhid 

Prinsip utama dalam islam adalah tauhid, kemudian lahir perinsip-prinsip 

yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga meyangkut segala aspek 
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kehidupan dunia dan akhirat. Tauhid dapat diibaratkan sebagai matahari 

sumber kehidupan di bumi dan planet sekelilingnya. tauhid mengantarkan 

manusia mengakui bahwa keesaan Allah SWT mengandung konsekuensi 

keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada 

Allah SWT (M. Quraish Shihab, 1998). 

b. Keadilan dan Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan landasan keadilan dan keseimbangan ini adalah 

bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham 

keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan 

pemerataan pendapatan serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. 

Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang 

mencerminkan kesetaraan adalah suatu keadaan yang mencerminkan 

kesetaraan antara pendapatan dan penegluaran, pertumbuhan dan pendapatan, 

(Abuddin Nata, 2011).  

c. Kehendak Bebas 

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang muslim meyakini 

bahwa Allah SWT. memiliki kebebasan mutlak, namun manusia juga 

mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang 

dihadapannya baik dan bauruk. Manusia yang baik disisinya adalah manusia 

yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penetapan tauhid dan 

keseimbangan. setiap orang dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk 

berbuat sesuatu atau mengambil pekerjaan apapun dengan cara yang dia 

sukai, (Afzalur Rahman, 2000). 

d. Tanggung Jawab 
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Menurut Islam, bahwa sungguh manusia diberikan kebebasan untuk 

menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan 

dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab, (Abuddin Nata, 

2011). Konsep tanggungjawab dalam islam ada dua aspek. Pertama, tanggung 

jawab menyatu dengan status kekhalifahan  manusia keneradaannya senagai 

wakil tuhan dimuka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada 

dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan 

pemaksaan, yang ditolak sepenunhya oleh Islam. 

3) Tujuan Produksi dalam Islam 

Tujuan produksi menurut perfektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin 

Khatab adalah sebagai beikut: 

a. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin 

Maksud tujuan ini berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih 

keuntungan sebesar mungkin, tetapi ketika berproduksi memperhatikan 

realisasi keuntungan dalam arti tidak sekedar berproduksi rutin atau asal 

produksi. 

b. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga 

Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan 

kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. 

c. Tidak mengandalkan orang lain 

Umar r.a tidak membolehkan seesorang yang mampu bekerja untuk 

menadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta, dan 

meneyruka kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak 

mengharap apa yang ada ditangan orang lain. 
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d. Melindungi harta dan mengembangkannya 

Harta memiliki peranan yang besar dalam Islam. Sebab dengan  harta, dunia 

dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang tidak akan istiqomah 

dalam agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya. Harta sangat banyak 

dibutuhkan untuk menegakkan berbagai masalah dunia dan akhirat. Sebab, 

didunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih 

melindungi agama seseorang yang didalammya terdapat kebaikan bagi 

seesorang, dan menyambung silatuhrahmi dengan orang lain. 

e. Mengekplorasi sumber-sumber Ekonomi dan mempersiapkannya untuk 

dimanfaatkan 

Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini 

banyak sumber ekonomi, namun pada umumya tidak memenuhi hajat Insani 

bila dieksplorasi oleh manusia dalam kegiatan produksi. Dimana rezeki yang 

diciptakan oleh Allah SWT dimuka bumi ini lebih luas daripada terbesit 

dalam benak kita tentang rezeki itu sendiri. 

f. Taqarrub kepada Allah SWT 

Bahwa seseorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah SWT 

disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, 

merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkan tujuan 

lain selama ia menjadikan aktivirasnya tersebut sebagai pertolongan dalam 

menaati Allah SWT.  
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4) Faktor-faktor Produksi dalam Islam 

Adapun faktor-faktor produksi dalam islam yaitu: 

a. Tanah 

Islam telah mengakui bahwa tanah adalah bagian dari produksi tetapi tidak 

setepat dalam arti sama yang digunakan di Zaman modern. Tanah yang 

dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam 

yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, 

kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. 

Islam juga  membolehkan pemilik tanah dan sumber-sumber alam yang lain 

dan membolehkan penggunaannya untuk beraktivitas produksi, dengan syarat 

hak miliknya merupakan tugas sosial dan khilafah dari Allah SWT, 

(Muhammad, 2004). 

b. Tenaga Kerja 

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi 

terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan perburuan seperti 

halnya kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri. 

Adam smith mengatakan bahwa “bahwasanya tenaga kerja itulah satu-

satunya faktor produksi. Karena dengan tenaga kerja, manusia dapat merubah 

apa yang terdapat pada alam, dari suatu kemampuan produksi menjadi hasil-

hasil pertanian serta menambah produksi barang-barang dan jasa dalam 

industri yang merupakan sumber kekayaan bangsa”. Alam maupun tanah 

takkan bisa menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja. 
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c. Modal 

Modal merupakan sangat penting dalam suatu produksi. Tanpa adanya modal, 

produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa. Dalam Islam 

modal harus bebas dari riba. Dalam bebrapa cara perolehan modal, Islam 

mengatur sistem yang lebih baik, dengan cara kerjasama mudharabah dan 

musyarakah. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik 

modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi, (Ika 

Yunita Fauzia, 2014). 

d. Bahan Baku 

Bahan baku terbagi menjadi dua macam, adakalanya bahan baku tersebut 

merupakan sesuatu yang harus didapat ataupun dihasilkan oleh alam, tanpa 

ada penggantinya. Ada juga yang memang dari alam akan tetapi bisa diganti 

atau dicari  bahan lain untuk menganti bahan yang telah ada. Ketiak seorang 

produsen akan memproduksi suatu barang maupun jasa, maka salah satu hal 

yang harus dipikirkan yaitu bahan baku. Jika bahan baku tersedia dengan 

baik, amka produksi akan berjalan secra lancar, begitupun sebaliknya maka 

akan menghambat jalannya suatu produksi. Maka dari itu seseorang produsen 

haruslah mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran penyedia bahan baku, 

agar aktivitas produksi berjalan dengan baik, (Ika Yunita Fauzia, 2014). 

5) Jual Beli dalam Islam 

a) Definisi Jual Beli dalam Islam 

Menurut pengertian syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah 

pertukaran harta atas dasar saling rela ataupun memindahkan milik dengan ganti 

yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah, (Suhrawardi K. 



 

38 
 

Lubis,2000). Sedangkan secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid 

Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhoi dan memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang 

dibolehkan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu 

perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar 

kerelaan atara kedua bela pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang 

dibenarkan oleh syara’. Yang dimaksud dengan syara’ yaitu jual beli dilakukan 

sesuai dengan persyaratan, rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual 

beli. 

b) Dasar Hukum Jual Beli dalam islam 

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik 

disebutkan dalam Al-Qur’an, Al Hadits, maupun Ijma Ulama. Adapun dasar 

hukum jual beli adalah: 

 

 

 

Terjemahnya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

(QS. Al-Baqarah: 275.) 
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Kandungan yang terdapat dalam ayat diatas adalah larangan memakan 

riba, sesungguhnya Allah SWT telah mengaramkan riba, dan juga ancaman 

terhadap orang yang tetap melakukan riba dengan ancaman sebagai penghuni 

neraka selamanya. 

6) Tujuan Peningkatan Ekonomi dalam Islam 

Menurut al-Tariqi Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar 

tujuan peningkatan ekonominya bisa tercapai (Al-Tariqi, 2004). Karakteristik 

tersebut adalah: 

a. Komprehensif (al-Syumul); Islam melihat bahwa peningkatan lebih dari 

sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal 

dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sitem-sitem 

kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Peningkatan harus 

berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial 

spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. 

b. Berimbang (Tawazun); Peningkatan tidak hanya diorientasikan untuk 

menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan asas 

keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah : Berbuat adillah kamu, 

sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan”. (Q.S Al-Maidah : 

8) 

c. Realistis (Waqi’iyyah); Realistis adalah suatu pandangan terhadap 

permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori sosial secara umum, 

realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya. Islam yang 

merupakan agama yang berasal dari Allah SWT tidak mungkin menerapkan 

aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia. 
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d. Keadilan (‘Adalah); seperti yang dikemukakan diatas bahwa peningkatan harus 

disertai dengan adanya keadilan distributif. Allah berfirman : Sesungguhnya 

Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada 

kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan 

(Q.S Anm-Nah : 90). 

e. Bertanggung jawab (Mas’uliyyah); Ketuka Islam memberikan ruang kebebasan 

terhadap individu dalam bidang apapun dengan ikspresi yang mencerminkan 

penghornatan kepada manusia  untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka 

kebebasan ini dapat diberikan secara absolut tanpa batas. 

f. Mencukupi (Kifayah); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik 

tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu 

haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. 

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan 

hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan 

akhirat.  

2.3 Kerangka pikir 

Kerangka Pikir merupakan alur penelitian yang dipakai oleh seorang 

peneliti. Pada kerangka pemikiran ini berisi gambaran mengenai penelitian yang 

akan dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui bahwa usaha gula 

merah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Leboea 

Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. Dalam penelitian ini akan 

fokus pada usaha gula merah, peningkatan, pendapatan per kapita, dan 

perekonomian masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, makan kerangka pikir 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:  
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 
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